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Klage på vedtak. Søknad om fritak for driveplikt for deler
av jordbruksareal gnr. 12 bnr. 3
Rådmannens innstilling:
Alstahaug kommune tar ikke klagen av 27.09.2021 fra Janne Helen Lorentzsen og
Thomas Abildgaard Lehre til følge og stadfester kommunens vedtak fra 08.09.2021:
«Alstahaug kommune ved Formannskapet, gir ikke eiere av gnr. 12 bnr. 3 fritak for
driveplikt for deler av jordbruksarealet på eiendommen som omsøkt 15.02.2021.
Omsøkte areal er et godt arrondert jordstykke hvor både størrelse og utforming egner
seg godt til jordbruksdrift. Det er godt fall rundt jordstykket slik at det lar seg enkelt
grøfte hvor det er behov for det. Dyrka jord skal ha et sterkt vern jfr. jordlovens §§ 1 og
9.»
Saken videresendes statlig klageinstans (Statsforvalteren) til avgjørelse.

Vedlegg
1 Klage - meldingstekst
2 Klage på vedtak om fritak driveplikt for deler av jordbruksareal gnr. 12 bnr. 3, ref
saksnummer: 2021/3244 - 5
3 Melding om vedtak. Formannskapets behandling av søknad om fritak driveplikt
for deler av jordbruksareal gnr. 12 bnr. 3
4 Saksprotokoll Søknad om fritak fra driveplikt for deler av jordbruksareal gnr. 12
bnr. 3 i Alstahaug - Jordlovsbehandling
5 Søknad om fritak fra driveplikt for deler av jordbruksareal gnr. 12 bnr. 3 i
Alstahaug - Jordlovsbehandling
6 Søknad fritak driveplikt
7 Myrundersøkelse
8 Kommentar tilbakeføring av myr
9 Erfaringsbakgrunn myr Are Johansen

Saksutredning
Saken gjelder klage på vedtak om å ikke gi fritak for driveplikt for deler av
jordbruksarealet på landbrukseiendommen gnr. 12 bnr. 3 i Alstahaug. Søknaden ble
første gang behandlet i formannskapet 08.09.2021 hvor ordlyden i vedtaket er som
følger:
«Alstahaug kommune ved Formannskapet, gir ikke eiere av gnr. 12 bnr. 3 fritak for
driveplikt for deler av jordbruksarealet på eiendommen som omsøkt 15.02.2021.
Omsøkte areal er et godt arrondert jordstykke hvor både størrelse og utforming egner
seg godt til jordbruksdrift. Det er godt fall rundt jordstykket slik at det lar seg enkelt
grøfte hvor det er behov for det. Dyrka jord skal ha et sterkt vern jfr. jordlovens §§ 1 og
9.»
Melding om vedtak ble sendt søker 13.09.2021. Klage på vedtak er oversendt kommunen
27.09.2021.
Klagen legges fram for formannskapet som er kommunens klageinstans etter
forvaltningslovens § 28.2, dvs. for klager over kommunale enkeltvedtak som ikke er
vedtatt av kommunestyret. Det vises for øvrig til reglement for formannskapet av
25.09.2019 §§ 2 og 3.
I klagen anføres:
«Klage på vedtak om fritak driveplikt for deler av jordbruksareal gnr. 12 bnr. 3, ref
saksnummer: 2021/3244 - 5.
Vi velger å klage på vedtaket som ble gjort av formannskapet 08.09.2021. Begrunnelsen
for klagen:
Det er selvfølgelig viktig med ett sterkt jordvern, men i denne saken synes vi fritaket bør
kunne godkjennes da det ikke handler om å bygge ned matjord, men om å restaurere
jordet tilbake til myras økologiske funksjon med dets artsmangfold, feks som rasteplass
for trekkfugler. Jordet ligger dessuten rett over elva med tilhørende urørt gråor- skog
med dets artsmangfold og kunne blitt ett fantastisk sammenhengende naturområde.
På myr- undersøkelsen konkluderes det blant annet med at det er bedre å bruke jordet
enn å kompensere avlingstap for landbruket i området med annen nydyrking. Det er vi
enig i. Vi ønsker oss selvfølgelig ikke mer nydyrking av myr. Men, det er jo nettopp det
som skjer uavhengig av dette jordet vi har søkt om. Myrene rundt her vi bor har blitt
nedbygd en etter en, til og med under den korte perioden med myrforbud, er flere nye
flotte myrområder blitt dyrket opp fra myr til landbruk.
I følge FNs naturpanel er 85 % av verdens våtmarker ødelagt. I Norge ødelegger vi også
mer og mer myr. 1/3 av Norges myrer er ødelagt. Dette er en skremmende utvikling, vi
ødelegger våre enormt viktige karbonlagre. Bevaring av myrene er en del av løsningen
på klimautfordringene. Fortsetter vi å utnytte naturen på denne måten kommer vi
kanskje en dag i en situasjon der vi må restaurere jorder tilbake til myr og da kan det
saktens være greit å ha testet ut prosessen med å tilbakeføre ett jorde tilbake til myr,
selv om myr undersøkelsene viser at myr- dybden var mindre enn vi kanskje antok. Det
viktigste er selvfølgelig ikke å restaurere natur, men å la være å ødelegge den i
utgangspunktet.
Det skrives også i vedtaket at jorda egner seg godt til feks potet og grønnsaker. Som
datter av potetbønder på vår eiendom kan jeg si at dette ikke stemmer. Vi måtte stadig
vekk se bort fra avlingene som kom fra dette jordet.
De svært karbonrike myrene er viktige på så mange områder. Myra er som en gigantisk
svamp og i en fremtid der klimaendringene fører med seg mer nedbør og ekstremvær vil
myrene beskytte oss mot flom. Men hva når de artsrike og flomdempende myrene er blitt
til landbruksjorder eller nedbygd på andre måter? Siden myrene holder så godt på vann

er de viktige for grunnvannsforholdene over større områder.
Myra er dessuten levestedet til fantastisk mange arter, hver sommer har vi traner på
besøk, men de har ikke særlig mye myr å danse på lenger. Tranene legger to egg, som
de i en perfekt verden plasserer på en plattform av gress ute på den blauteste delen av
ei myr. Langt unna mennesker og rever. Den rødlistede storspoven kommer fremdeles
trofast hver vår til oss, men det blir færre av dem. Storspove er en av artene som går en
tidlig utryddelse i møte, om våtmarksområdene forsetter å forsvinne.
Arter utryddes fra planeten vår i ett skremmende tempo blant annet fordi deres
leveområder forsvinner. Derfor er det nødvendig å ta vare på steder der det lever
spesielt mange arter. Som på myra.»

Vurdering
Begrunnelsen i formannskapets avslag for fritak for driveplikt er at omsøkte areal er et
godt arrondert jordstykke hvor både størrelse og utforming egner seg godt til
jordbruksdrift. Likeså at det er godt fall rundt jordstykket slik at det lar seg enkelt grøfte
hvor det er behov for det.
Landbruk- og miljøvernsjef har følgende kommentarer til klagen:

JORDVERN
Det fremholdes i klagen at saken ikke handler om å bygge ned matjord, men å
restaurere jordet tilbake til myras økologiske funksjon med dets artsmangfold. Etter en
naturlig forståelse etter en alminnelig språkbruk vil her være tale om en omdisponering
av jordbruksareal.

URØRT GRÅORSKOG
Det fremholdes at det omsøkte jordet ligger rett over elva med tilhørende urørt
gråorskog med dets artsmangfold og vil kunne bli ett fantastisk sammenhengende
naturområde.
Etter saksbehandlers vurdering er det her mer tale om et kulturlandskap som er
omformet fra den opprinnelige naturtilstand på grunn av menneskers virksomhet over
lang tid.
Skogen ble befart av kommunens skogbrukssjef 01.10.21 og hvor skogbrukssjefens
vurdering er:
«Befaring viste en blandingslauvskog av god bonitet. Det var mest gråor ned mot elva.
Fant ingen trær som var eldre en 40-50 år. Skogen bar ikke preg av mye død ved, mose
eller lav. Ut fra dette kan man si at dette ikke er en urørt skog eller urskog.»
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MYRDYRKING I NÆROMRÅDE
Det fremholdes at det i myrundersøkelsen fra Norsk Landbruksrådgiving
konkluderes blant annet med at det er bedre å bruke jordet enn å kompensere avlingstap
for landbruket i området med annen nydyrking, noe klager er enig i. Imidlertid mener
klager at myrene i området rundt klagers gårdsbruk har blitt nedbygd en etter en. Til og
med under den korte perioden med myrdyrkingsforbud, fremholdes det at flere nye flotte
myrområder har blitt dyrket opp.
En gjennomgang av arealer som er omsøkt nydyrket i nærområdet til klagers gårdsbruk
de siste fem år viser at det er 60 dekar myr som er godkjent nydyrket. Søknadene har
vært til høring både hos fylkesmannen, sameting, aktuelle reinbeitedistrikt og hos
fylkeskommunen før de ble ferdig godkjent.
Iflg. arealstatistikk fra Statistisk sentralbyrå er det for hele Alstahaug kommune 4 670
dekar av kommunens areal som er våtmark (åpen myr og annen våtmark).
Klager henviser til at det er dyrket opp myrområder i perioden med myrdyrkingsforbud.
Det er i tilfelle søknader som er godkjent før myrdyrkingsforbudet trådte i kraft
02.06.2020, da det gjelder myrdyrking nær klagers gårdsbruk. Det er for øvrig ikke slik
at det har vært totalforbud mot nydyrking av myr etter at den aktuelle forskriften trådte i
kraft. Ordlyden i § 5a annet ledd lyder som følger:
«Kommunen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon til nydyrking av myr:
1.når grunneier mister andre produksjonsarealer på grunn av tap av leiejord eller ved
utbygging i offentlig regi som samferdselstiltak eller lignende,

2.der grunneiers eneste dyrkingsressurs er myr, eller
3.for å ivareta særskilte produksjoner i myr på fjellgrunn.
Dersom det omsøkte myrarealet har en gjennomsnittsdybde på mer enn 1 meter (dyp
myr), er dispensasjon i tillegg betinget av at dyp myr er det eneste tilgjengelige
dyrkingsarealet på eiendommen. Dette gjelder imidlertid ikke for tilfeller omfattet av
punkt 3 over.»
Stortinget opphevet forbudet mot nydyrking av myr i mai i år (2021) i forbindelse med
endring av jordloven. Det vil imidlertid ta tid før opphevelsen trer i kraft pga. forskjellige
forhold må utredes i forbindelse med lovendringen. Inntil videre er det gitt beskjed fra
landbruksdirektoratet at søknader skal behandles etter gammel nydyrkingsforskrift.

TESTE UT PROSESSEN MED Å TILBAKEFØRE ETT JORDE TILBAKE TIL MYR
Klager fremholder at bevaring av myrene er en del av løsningen på klimautfordringene.
Videre at hvis vi fortsetter å ødelegge våtmarker kommer vi kanskje en dag i en
situasjon der vi må restaurere jorder tilbake til myr, og da kan det være greit å ha testet
ut prosessen med å tilbakeføre ett jorde tilbake til myr.
Klager viser samtidig til at undersøkelsene fra Norsk Landbruksrådgiving viser at myrdybden var mindre enn klager kanskje antok.
Etter saksbehandlers vurdering er omsøkte areal svært lite egnet til å teste ut prosessen
med å tilbakeføre fulldyrka mark til myr. Torvjordsjiktet er av mindre dybde (0,2-0,5
meter). Det består av godt omdannet torvjord med god jordkvalitet. Arealet er flatt med
godt fall rundt jordstykket.
Begrepet «myr» brukes av mange uavhengig om det er tale om arealer med et
beskjedent lag med myrvegetasjon over mineraljord, noe vi har betydelig av i Alstahaug,
eller det er tale om dyp myr. Egenskapene som karbonlager og for utslipp eller opptak av
klimagasser vil her være forskjellige.

POTET OG GRØNNSAKSDYRKING
I rapporten fra Norsk Landbruksrådgiving av 14.06.21 vurderes det aktuelle jordstykket
som godt egnet til korn, potet, grønnsaker og grovforproduksjon. Klager er uenig i
vurderingen mht. potet og grønnsaker.
Landbrukskontoret i Alstahaug er ikke kjent med at jordsmonnet i området ikke er egnet
til potet og grønnsaker med rett jordbearbeiding og innsatsfaktorer. I rapporten fra Norsk
Landbruksrådgiving nevnes det at grubbing eller omgraving slik at det blandes inn mer
mineraljord fra undergrunnssjiktet opp i matjordskiktet, kan være aktuelle tiltak for økt
produksjonsevne.

KUNNSKAPSGRUNNLAGET
For å illustrere hvor komplekst en tilbakeføring av dyrket mark til naturtilstand vil være
har kommunen innhentet en uttalelse fra Are Johansen jf. vedlegg «Kommentarer
tilbakeføring av myr» av 05.10.21. Are Johansen har i en årrekke jobbet med
problemstillinger knyttet til myr og myrdyrking. Først i Det Norske Jord- og Myrselskap,
senere i Jordforsk, Lofoten Forsøksring og nå i Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge.
Det vises til vedlagte oversikt for myrprosjekt mv. han har vært involvert i.
Uttalelsen fra Are Johansen avluttes som følger: «En konklusjon om at omsøkt areal ikke
skal omdisponeres betyr ikke at tilbakeføring av myrarealer er uaktuelt. Det finnes
områder som av ulike årsaker er dårlig egnet og som med fordel kan få gå tilbake til

naturen. Dette arealet er etter min vurdering for verdifullt for landbruket til at det kan
tillates.»

Involvering av medvirkningsorgan
Formannskapet er kommunens «landbruksnemnd» og klageinstans i Alstahaug. Saken er
ikke lagt fram i andre nemnder og råd.

Konklusjon
Alstahaug kommune v/ formannskapet tar ikke klage av 27.09.2021 fra Janne Helen
Lorentzsen og Thomas Abildgaard Lehre til følge, og stadfester kommunens vedtak fra
08.09.2021.

